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علم المعاجم

تعريف المعجم:
(عجم) لغة معناها اإلبهام والغموض و (العجم) الحبسة فيي السسياو و (اجعجيم) هيو
الذي ال يفصح وال يبين كالمي و (االعجيم) كيذل هيو اجريرو و البهيمية (عجمياء)
جنها ال تتكسم و (االعجم) أيضا ً غير العربي لعدم ابانت وبيالد (العجيم) سيماها العيرب
بذل جو لغتهم غير واضحة وال مفهومة لديهم.
و(المعجم) مأروذ مين المياد( (أعجيم) بزيياد( الهميز( فيي بدايية (عجيم) هيذ الهميز(
أفادت هنا معنى السسب واإلزالة فقسبت معنى الفعل إلى نقيضة فصيا معنيا الوضيو
و الظهو كما في الفعل (قسط) بمعنى ظسم وعنيد دريوا الهميز( عسيي (يا (أقسيط)
بمعنى عدا.
أميا ا(يياالحا ً أميا المعجييم بييالمعني العسميي الييدقي فهيو الكت ـاب ال ـ ي
يشتمل على أكبر عدد من مفردات لغة ما ،مقرونة
ـو
ـى أ تكـ
ـير ا علـ
ـر ها ،وتفاـ
ـا وبشـ
بمعانيهـ
ً اـ الرـروا الهجاةيـة ميالالً أو
ً خاصا
مرتبة ترتيبا
حسييب الموضييول والمعجييم الكامييل هييو الذييضييم كييل كسميية فييي السغيية ميي ييرحها
وا تقاقها وطريقية ناقهياا و يواهد تبيين مواضي اسيتعمالها فشيروط المعجيم هيي
الشموا والترتيب.
وكانت المعاجم في البدايية ياسي عسيهيا اسيم الكتياب اميا أوا كتياب أطسي عسيي اسيم
معجم فهو معجم (مقاييس السغة) البن فا و في القرآنالراب الهجري.
واطس بعض المؤلفين كسمة (قياموو) بيدالً مين معجيم وكسمية قياموو معناهيا البحير
ولم يقف اجمر عند هيذا الحيد بيل أطسي بعضيهم اسيم البحير أو (يفات عسيى المعياجم
فالصيياحب بيين عبيياد سييمى معجميي (المحيييط) وسييمى ابيين سيييد معجميي (المحكييم
والمحيط اجعظم) وسمى الصاغاني معجم (العباب أو مجم البحيرين) أميا الفييروز
أو مردهذ التسيميات هيو الشيب
أبادي فقد سمي معجم (القاموو المحيط) وال
القائمبين السغة والبحر وو(ف السغة بأنها بحر هو و(ف مألوف ال تنكر اجذو.
المرا ل التي مرت بها ركة التأليف المعجمي:
ال أو هذا الكم الهائيل مين المعياجم اليذي تزرير بي المكتبية العربيية وهيذا التايو
الكبير الذي و(ست إلي حركة التأليف المعجميي العربيي ليم يكونيا ولييدي (يدفة وليم
ياتيا من فراغ بل أو هذ العمسية قد مرت بمراحل طويسة قبل أو تصل إلى ميا و(يست
إلي ويجم الباحالوو عسى أو عمسية جم السغة أو مفرداتهيا وهيو ميا نسيمية (حركية
التأليف المعجمي) مرت بالالث مراحل هي
 /1مرحسة الجم وتدوين اجلفاظ دوو مينه او ترتييب ومين أ يهر المالسية عسيى هيذ
المرحسة كتاب (النواد في السغة) جبي زيد اجنصا ي.
 /2مرحسيية جم ي اجلفيياظ المتعسقيية بمعنييى واحييد فييي موض ي واحييد مرتبيية فييي سييائل
محدود( الموضول ومنها كتاب (المار) جبي زيد وبعض كتيب اج(يمعي ماليل كتياب
(اإلبل) وكتاب (الخيل) وغيرها.
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 /3مرحسة وض المعاجم العامة الشامسة المنظمية أو مرحسية التيأليف العسميي لسمعياجم
السغوية فرتبت الكسمات في هذ المعاجم حسب نظام راص يتبع من أ اد البحي عين
معنى لفظية ميا وأوا مين وضي معجميا ً فيي العربيية هيو الخسييل بين احميد الفراهييدي
الذي ألف معجما ً سما (العين).
وقد مالل هذا المعجم بداية حسة طويسة ما زاليت مسيتمر( حتيى يومنيا هيذا فيي تيأليف
المعيياجم عسييى أسييس عسمييية وقييد تاييو ت هييذ الحركيية بشييكل كبييير بحييي يمكيين

تقايمها إلى خمس مرا ل ي:
ـة الترتيــ ال ــوتي والتقليبــات
 /1مر لـ
(تقلي مواضع الررا)
وماليل هيذ المرحسية الخسيييل بين احميد الفراهيييدي فيي كتابي العييين وسيا عسيى نهج ي
مجموعيية ميين تالميييذ اعتبييروا هييذ الاريقيية منهاج يا ً لهييم وميينهم اجزهييري والقييالي
والزبيدي وابن سيد .
وتيأتي أهميية هيذ الاريقية فيي كونهييا أوا طريقية منهجيية فيي ترتييب اجلفياظ دار يل
الكتاب والتي تقوم عسى تقسيم الكتاب إليى أبيواب حسيب مخيا ح الحيروف .بيدءاً مين
الحسيي وانتهيياء بالشييفتين فكيياو حييرف العييين أوا الحييروف الحسقييية وبالتييالي أوا
حروف السغة عند ولذا سمى كتاب العين.
واجمر الالاني الذي اعتمد الخسيل هو تقسييب مواضي الحيروف فيي الكسمية فهيو ييأتي
بالجذ السغوي ثم يأتي با تقاقات كالير( من هذ الحروف فيحصيل عسيى ألفياظ أريرى
ميين نفييس الحييروف .وهييذا اجميير جعييل اسييتعماا هييذا المعجييم أمييراً (ييعبا ً ومضييسالً
لسباحي  .فالبح ي عيين معنيى لفظيية يتاسييب وقتيا ً طييويالً ممييا دعيا إلييى التفكييير باريقيية
أررى لترتيب اجلفاظ فجاءت المرحسة الالانية.

 /2النظام األلف باةي الخاص:
سييا ت عسييى هييذ الاريقيية ثالثيية معيياجم وهييي معجييم جمهيير( السغيية البيين د يييد
ومعجمي مقياييس السغية والمجميل البين فيا و عسيى نظيام الترتييب الصيوتي .وكانيت
عسييى نظييام اجلييف بيياء ولكنهييا لييم تسييتا الييتخس ميين نظييام التقسيبييات الييذي عيياب
المعاجم التي قبسها فسم تستمر هذ المرحسة طويالً.

 /3نظام القافية:
ويقوم هذا النظام عسى ترتيب اجلفاظ في أبواب مرتبة عسى الحروف الهجائيية بييد
أو أ(حاب لم يعتمدوا أوائل الحروف بل نظروا إلى أرر حرف في الكسمية .فيتم جمي
الكسمييات التييي تنتهييي بييالهمز( فييي موض ي واحييد والكسمييات التييي تنتهييي بالبيياء فييي
موض ي واحييد والكسمييات التييي تنتهييي بالتيياء فييي موضيي واحييد .وهكييذا ميي جمييي
الحروف .فهم اعتميدوا آرير الكسمية أو قافيتهيا .وليذا سيمي هيذا النظيام نظيام القافيية.
وأوا ميين ابتييدل هييذ الاريقيية الجييوهري فييي معجم ي (تيياح السغيية و(ييحا العربييية)
ومن أ هر المعاجم التي سا ت عسى هذ الاريقية لسياو العيرب .والقياموو المحييط
وتاح العروو.
 /4نظام اجلف بائي حسب أوائل اج(وا
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ويقيوم هيذا النظيام عسييى ترتييب اجلفياظ فيي أبييواب مرتبية عسيى الحيروف الهجائييية
ويعتمد أ(حاب هذا النظام عسى أوائل الحروف فتم جمي الكسميات التيي تبيدأ بيالهمز(
في موض واحد ثم الكسمات التي تبدأ بالباء في موضي واحيدث ثيم الكسميات التيي تبيدأ
بالتاء في موض واحيد .وهكيذا مي جميي والمعياجم التيي سيا ت عسيى هيذ الاريقية
معجم أساو البالغة لسزمخشري ث والوسيط.

 /5نظام الترتي

النطقي دو

تجريد:

و غم أو هذا النظام يبدو ظاهريا ً أن اجسهل من حي أن يأرذ الكسمية كميا هيي دوو
او يعاني الباح من (عوبة إعاد( الكسمة إلى ا(سها .غير أو هذ الاريقية سييترتب
عسيها تشتيت عنا(ير المياد( الواحيد( .فكسمية د و نجيدها فيي مكياو وكسمية مد سية
في مكاو أرر وكسمة تد يس في مكاو ثالي وهكيذا وهيذا يضييف (يعوبة جدييد( مين
حيي قصيد أو يزيييل (يعوبة .ومين أ ييهر المعياجم التيي سييا ت عسيى هيذ الاريقييةث
معجييم المرج ي لعبييد هللا العاليسييي والرائييد لجبييراو مسييعود والمنجييد اجبجييدي لفييؤاد
البستاني.

أ مية المعجم وفواةده:
ذكرنا في بداية هذ الوحد( بعض اجمو التي توجب جم السغة في كتاب وميا يحققي
هذا الجم من فوائد لسغية وابنائهيا ونجميل فوائيد فوائيد المعجيم وأهميتي فيي اجميو
التالية
 /1الكشف عن معاني المفردات الغريبة والغامضة.
 /2معرفة تا يخ السفظ وتاو دالاللت واستعماالت .
 /3معرفة أ(ل السفظ وا تقاقات .
 /4معرفة السفاظ الفصيحة وتمييز اجلفاظ العامية.
 /5معرفة اجلفاظ القديمة التي هجرها االستعماا.
 /6معرفة الضبط الصحيح لسفظة بالحركات وتصا يفها.
 /7معرفة جمي دالالت السفيظ فيي االلفياظ التيي لهيا أكالير مين دالاللية فيجمعنيا نتعيرف
إلى بعض الظواهر السغوية مالل التجانس (المشترك السفظي) واجضداد.
 /8المحافظة عسى سالمة السغة وحمايتها من االندثا .
 /9جعييل السغييية قييياد ( عسييى مواكبييية العسيييوم والفنيييوو .وذليي بييي طال اسيييماء عسيييى
المخترعات ا لجديد( من مخزوو السغة السفظي .ماليل كسمية (حاسيوب) وكسمية (ميذيال)
وكسمة (هاتف) وغيرها.
 /10معرفة بعض الشواهد السغوية والنحوية والشعرية وا(حابها.

أنواع المعاجم:
تقسم المعاجم السغوية إلى نوعين هما معاجم االلفاظ ومعاجم المعاني

أ /معاجم األلفاظ:
وهي المعياجم التيي نسجيأ إليهيا عنيدما يكيوو السفيظ حاضيراً والمعنيى غائبيا ً بمعنيى أو
لدينا السفظة غير أننيا ال نعيرف معناهيا .ومعياجم االلفياظ كاليير( وقيد ذكرنيا فيميا سيب
أسماء الكالير منها .وسوف ند و هنا كنماذح منها معجمين واحد سيا عسيى طريقية
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القافية هو لساو العرب وأرر سا عسى طريقة الترتيب الهجيائي حسيب اج(يوا هيو
المعجم الوسيط.

ب /معاجم المعاني:
وهي المعاجم التي نسجأ إليها عندما يكوو المعنى حاضيراً ويكيوو السفيظ غائبيا ً بمعنيى
اننا نكوو عسى معرفة بالمعنى غير أننا ال نعرف السفظ الداا عسي ومالاا ذلي معرفتنيا
بييأو (ييوت اجسييد يسييمى زئيييراً و(ييوت الكسييب نبييا و(ييوت القييط مييواء وغيرهييا
وهناك بعض الحيوانات ال نعيرف أسيماء أ(يواتها في ذا ميا أ دنيا معرفية اسيم (يوت
الفييأ مييالالً أو الصييقر أو النسيير فأننييا هنييا نعييرف المعنييى مسييبقا ً ونحتيياح إلييى معرفيية
السفظ الداا عسي ومالاا ذل أيضا ً اسماء إناث الحييواو وأسيماء (يغا ها وغيير ذلي
وهذا ما تحق م عاجم المعاني ومنها معجم (فق السغة وسر العربية) لسالعالبي.
طريقة الكشف عن معاني األلفاظ في المعاجم:
قبل الخوض في الحيدي مفصيالً عين المعياجم السغويية البيد مين ير كيفيية الكشيف
عن معاني الاللفاظ في المعاجم فالمعجم مهما ارتسف في طريقية ترتيبي وتبويبي في و
هناك أمو اً عامة البد من مراعاتها قبل الكشف عن معنى الكسمة في المعجم وهي
 /1يتم البح عن الكسمة المجرد( في المعجم مبا ر( مالل حف ث نشر ث ربر.
 /2الكسمة المزييد( تجيرد مين حيروف الزيياد( وتيرد إليى أ(يسها ماليل اسيتخرح تصيبح
ررح انتقل تصبح نقل ومعسم تجرد إلى عسم وهكذا.
 /3الجم يرد إلى المفرد ثيم يجيرد المفيرد إليى أ(يس إذا كياو مزييداً ماليل المجرميوو
تصبح مجرم ومن ثم تصبح جرم.
 /4اجفعيياا المضييا عة وأفعيياا اجميير تييرد إلييى الماضييي ثييم تجييرد إذا كيياو مزيييداً مالييل
أقبسوا تصبح ومالل يقف او قف تصبح قف.
 /5الكسمة التي فيها حرف غير أ(سي يرد إلى ا(س مالل دعا اجليف فيهيا منقسبية ففيي
المضييا ل تصييبح يييدعو فييااللف ا(ييسها واو دعييا ا(ييس (دعييو) والفعييل مشييى فييي
المضا ل يمشي فاجلف ا(سها ياء و عى ا(سها ( عي).
 /6الحييروف المشييدد( نقييوم بف ي تشييديدها مالييل د أ(ييسها دد وسيير ا(ييسها سيير
وغيرها.
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التقارير

التقرير:
هييو لييوو أريير ميين ألييواو التعبييير الييوظيفي الكتييابي يتنيياوا في ي الكاتييب موضييوعا ً أو
مشكسة معينة يعالجها بالعرض والتحسيل ومين يروط الشيموا والتسسسيل الماقيي
والوضو والتسخي واقترا الحسوا ميا أمكين ومجياالت التقريير واسيعة وانواعهيا
كالير( ويختسف كل نول منها بارتالف الغرض من  .وقيد يقيوم ب عيداد يخ واحيد
أو أكاليير بحسييب طبيعتيي والتقييا ير مهميية فييي عمييل كييل المؤسسييات بييل أو بعييض
المؤسسات يقوم عمسها عسيى كتابية التقيا ير ماليل دييواو المحاسيبة ميالالً وفيي بعيض
المؤسسات أقسام مهمتها كتابة التقا ير مالل قسم اإل راف وقسم المراقبية وغيرهيا.

ً ن كر منها:
وانواع التقارير كثيرة جدا

 /1التقرير اجربا ي ويشتمل هيذا النيول مين التقيا ير عسيى و(يف تفصييسي وسيرد
جحداث وقعت فعالً فينقسها كما وقعت ويمتاز بالصد في النقيل والو(يفث والبيد فيي
ميين الموضييوعية بمعنييى عييدم تييدرل النزعيية العاطفييية لكاتبيية فييال ينحيياز لجهيية عسييى
حساب أررى ونظراً لابيعت اإلربا يية ف ني يخسيو مين التحسييل والد اسية والتفصييل
واقترا الحسوا ومن أمالست التقا ير الصحفية واإلذاعية واجمنية.
 /2التقرير التحسيسي وهو نول مختسف تماما ً عن النول الساب الذي ذكرنيا في ذا كياو
التقرييير اإلربييا ي يصييف اجمييو كمييا حييدثت دوو تحسيييل ف ي و هييذا النييول يقييوم عسييى
تنيياوا اجمييو التييي حييدثت أو التييي تحييدث بالد اسيية والتحسيييل وف ي ميينه عسميييث
فيصف اجمو ويبين أسبابها ونتائجها ويقتير حسيوالً إذا امكين ومالياا ذلي التقيا ير
التربوية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغير ذل .
ـن
ين النوعين ما النوعا الرةيايا مـ
ولعل
ين النوعين انواع
أنواع التقارير وي تفرع عن
أخرى متخ ة نجملها فيما يلي:
أ /التقرير الدو ي ومعنى ان دو ي أي ان يكتيب بانتظيام فهيو إميا ييومي أو
أسبوعي أو هري أو فصسي (كل ثالثة أ هر) أو نصف سنوي أو غيير ذلي ويغسيب
عسى هذا النول من التقا ير أو يكوو اربا يا ً وليس هنياك ميا يمني أو يكيوو تحسيسييا ً
ويكيوو عيياد( فيي المؤسسييات التيي تقييييم أداءهيا أو تسييجل أداءهيا لمناقشيية كميا فييي
الشركات والجمعيات واجندية.
ب /التقرييير المييالي وفي ي (ييد أو (ييد ود اسيية لسحركيية المالييية فييي المؤسسيية
وإدا تهييا وقييد يكييوو التقرييير المييالي اربا ي يا ً وقييد يكييوو في ي د اسيية و (ييد فيكييوو
تحسيسيا ً وقد يكوو دو يا ً كذل .
ح /التقرير اإلحصائي ويعتمد عسى اإلحصاء والر(د ود اسة البيانيات اإلحصيائية
وعمل الرسوم البيانية ويكوو اربا يا ً كما قد يكيوو تحسيسييا ً وهنياك جهيات مخصصية
فييي اإلحصيياء مالييل دائيير( اإلحصيياءات العاميية ويوجييد فييي بعييض المؤسسييات أقسييام
متخصصة في الد اسات اإلحصائية وهذ كسها يقيوم عمسهيا فيي اجسياو عسيى إعيداد
التقا ير اإلحصائية.
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د /التقرير اإلدا ي وهو تقرير اربا ي فيي (يد لميا تيم انجياز فيي المؤسسية أو
الدائر( وقد يكوو دو يا ً والهيدف مني تسيجيل االنجيازات كميا قيد يشيتمل عسيى تحسييل
لبعض النواحي السيسبية واإليجابيية بغيرض تحسيين اجداء وعيرض لسصيعوبات التيي
تواج العمل.
 /التقرير اإل رافي ويصد عن جهة مشرفة عسى جهية أريرى يهيدف إليى تقيييم
أداء الجهية الالانيية .ولعيل قسيم اإل ييراف فيي وزا ( التربيية والميديريات التابعية لهييا
رير مالاا عسى ذل .
و /وهناك نيول مين التقيا ير يسيمى التقريير الفنيي وهيذا النيول يعتميد فيي الد جية
اجساو عسى اعداد تقريير مين قبيل يخ متخصي فيي مجياا محيدد ماليل التقريير
الابي والتقرير الهندسي والتقرير العسكري والتقرير الز اعي والتقريير االقتصيادي
والتقرير السياسي وغير ذل .
و /التقرير الرسمي وهو التقرير الذي يصد عن جهية سيمية طبييا ً او هندسييا ً او
اقتصاديا ً أو أمنيا ً أو غير ذل .
شروط كتابة التقرير:
والتقرير لوو من ألواو التعبير اليوظيفي وليذا في و كتابتي تتاسيب تحقي يروط فيي
كاتب  .ال تخرح بمجمسها عن الشروط الفنية التي ذكرنيا مين تمكين فيي السغية وغيرهيا
كما يشترط في ما يشترط في كتابية الرسيالة مين دقية فيي نقيل المعسوميات واسيتخدام
االلفيياظ المعبيير( بدقيية والو(ييف الييدقي كمييا ان ي البييد في ي ميين اإليجييازغير المخييل
والوضييو فييي عييرض الفكيير( واسييتعماا االلفيياظ والمصيياسحات والعبييا ات وهنيياك
أيض يا ً اجميير المهييم وهييو الموضييوعية فييي إيييراد المعسومييات وفييي ترليلهــا

وفي عرض النتاةج واقتراح الرلول:
 /1التسسح بالد اسة والخبر( في كتابة التقا ير.
 /2االستعدادات لبذا الجهد والمالابر( والصبر في البح عين الحقيقية والرجيول إليى
المصاد والمراج المتخصصة.
 /3وجود المشكسة أو الظاهر( التي تحتاح إلى بح
 /4البح في هذ الظاهر( ومعرفة جمي جوانبها.
 /5عرض الموضول بشكل منظم وباسسوب مناقي مقن وبمنه عسميي سيسيم بحيي
تبدو اجفكا في متسسسسة متراباة.
 /6يموا التقريير لكافية جوانيب الموضيول فالتقصييير فيي هيذا الجانيب يفقيد التقري ير
جزءاً كبيراً من قيمت .
 /7االعتميياد عسييى المصيياد والمراج ي المتييوفر( وارتيييا اجفضييل منهييا م ي مراعييا(
اجمانة في النقل وأو تنسب الفكر( المنقولة إلى (احبها وعيدم اسيناد أي إليى غيير
(احب .
 /8التأكد من أو الموضول لم تسب الكتابة في ث فالموضول الذي سبقت الكتابية فيي
يفقد جل اهميت فجد( الموضول هي (سب قيمت .
 /9تبويب التقرير واالهتمام بعرض الفكر( اجهم أوالً.
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 /10مراعيا( اجميو الشيكسية فيي كتابية التقرييير ومنهيا الصيفحة اجوليى التيي تش يتمل
عسييى عنييواو التقرييير واسييم الباحيي أو البيياحالين والمشييرف عسييى البحيي إو وجييد
خص يا ً كيياو أو جهيية  .وذكيير الد جيية العسمييية المييراد الحصييوا عسيهييا إذا كيياو بحال يا ً
جامعيا ً عسميا ً وذكر اسم المؤسسة أو الجهة التي سوف يقدم إليها وذكير السينة التيي
تم فيها انجاز ومن اجمو الشكسية أيضا ً كتابة مقدمة وتقسيم إلى أبواب وفصيوا
ووض راتمة وفها و لمحتويات ثم طباعت وتجسيد .
وال أو أهمية أي تقرير تحيددها أهميية الموضي او الفكير( العامية ومقيدا الجهيد
المبذوا في وقد ( الباح وإمكاناتي وأسيسوب و يمولية التقريير لسمعسوميات بمينه
عسمي دقي .

األسلوب

تعريفه:
أهييتم السغويييوو واجدبيياء بتحديييد معنييى اجسييسوب لغيية وا(يياالحاًفقد عرفيي ابيين
منظيو فيي (لسياو العيرب )بقولي الاريي والوجي والميذهب فكيل طريي ممتيد فه يو
اسييسوب واجسييسوب الفيين يقيياا أرييذ فييالو فييي أسيياليب ميين القييوا أي أفييانين من ي قييد
يكوو قصصا ً أو حوا اً أو تقريراً.
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و طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشـا
أما في اال(اال
أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبير بها
عن المعاني ق د اإليضاح والتأثير.
ولم يخرح اجو بيوو في تعريفهم لألسسوب عن هذ المعاني حي اعتبيرو مظهير
القوا الذي ينجم عن ارتييا وسيائل التعبيير وأ يكال في ذا كياو اجسيسوب يتعاميل مي
اجلفاظ والتراكيب ف ن ا تباطي بيالفكر( والصيو ( الذهنيية قيوى أيضيا ً جو اجلفياظ ال
تييذهب وحييدها مسييتقسة لكنهييا تقييوم عسييى الفكيير( والصييو ( الذهنييية الحييية فييي نفييس
اجديب أو المتكسم فالعالقة وثيقية بيين السغية والتفكيير فاالسيسوب لييس طريقية التعبيير
وحدها بل طريقة لستعبير والتفكير معياً .فاجسيسوب بهيذا المفهيوم يماليل الاريقية التيي
يختا بها الكاتب ألفاظ وينتقيي كالمي ويؤلفي عسيى نسي معيين يمييز بي خصييت
وتف رد عن اجررين فاجسسوب مها ( تدا عسيى تفيو (ياحب وتمييز عين اجريرين
في كالمهم.

أنواعـــه:
لألسلوب أنواع كثيرة أ مها التالي:
 /1اجسييسوب العسمييي إو الكسميية فييي اجسييسوب العسمييي محييدد( دقيقيية ال ظييل لهييا وال
إيحياء والعبييا ( تفييي بحاجيية المعنييى فقيط دوو أو تكييوو هنيياك زييياد(ث فييال تكييرا وال
تيييرادف وال ريييياا وال زررفييية لفظيييية وأهيييم ميييا يمتييياز بييي اجسيييسوب العسميييي الدقييية
والوضييو إلييى جانييب االلتييزام بمييا يتاسييب الموضييول ميين مصيياسحات أو أ قييام أو
نتيييائ  .فميييالالً إذا تحيييدثت عييين موضيييول اج ض ف نييي تقسيييمها إليييى ثالثييية أقسيييام
أساسيةهي الغالف الجوئ والغالف المائي و الكتسة الكرويية الصيسبة وتتحيدث حيدثيا ً
عسميا ً مبينا ً أن الغالف الجوي الغازي الذي يحييط بياج ض ويكيوو مين الهيواء وأني
رسيط من غازات النتروجين واجكسجين وثاني أكسييد الكربيوو  ...اليخ فهيذا أسيسوب
عسمي يمتاز بالوضو والدقة.
 /2اجسسوب اجدبيي إو العميل اجدبيي كيأي عميل آرير لي ابعياد ومكوناتي وأجيزاء
التييي يتجم ي بعضييها م ي بعييض .ف ي ذا انشييأ اجديييب قصيية أو قصيييد( أو ريياطر  .ف ننييا
نشاهد أمامنا يئا ً محسوسا ً ل بداية ونهاية فالجماا أبرز (فات ث وأظهير مميزاتي ث
ومنشأ جمال ما في من رياا ائ وتصوير دقي وتسمس لوجو الشب البعييد( بيين
اج ياء وإلباو المعنوي ثوب المحسوو فالمتنبي ال يرى الحمى كما يراهيا اجطبياء
أثراً لجراثيم تدرل الجسم فترف د جة حرا ت ولكنها يصو ها في أبييات مين الشيعر
فيقوا
*** فسيس تذو إال في الظالم
وزائرتي كأو بها حيا ًء
بذلت لها الماا ف والحشايا *** فعافتها وباتت في عظامي
يضي الجسد عن نفسي وعنها *** فتوسع بأنوال السقام
وجمسة القوا أو هذا اجسسوب يجب أو يكوو جمييالً زائقيا ً بيدي الخيياا واضيحا ً قوييا ً
ويقيوا اجدبياء كسمييا كالير المجياز وكالييرت التشيبيهات واجريسية فييي هيذا اجسييسوب زاد
حسن وجمال .

صفات األسلوب الجيد:
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اجسسوب س واء كاو عسمي أو أدبي البد في أو يتصف باآلتي
 /1الوضو ويكوو لقصيد اإلفهيام ممييزاً لفكير( الكاتيب وطريقية تفكيير وال يتحقي
ذلي إال إذا كياو الكاتييب دقيقيا ً فييي ارتييا الكسميات المعبيير عين غرض ي المشيتق م ي
النحو والصرف والبالغية والسغية وأو يكيوو لي ثيرو( لغويية تسياعد عسيى التصيرف
في عبا ات وتراكيب وأو يرمي إلى إفاد( قرائ و ف مستواهم الالقافي
 /2القيو( وتكييوو لستييأثير وإيقيياظ العقييوا الخاميد( وبع ي الشييعو والحماسيية وإث يا (
العواطف في نفيوو القيراء وقيو( اجسيسوب تعتميد عسيى قيد ات الكاتيب فيي اسيتعماا
التراكيييب العربييية ميين حي ي التقييديم والت يأرير والتنكييير والتعريييف والحييذف والييذكر
واإلبحييا واإلطنيياب هييذ القيييو( عرفييت عنييد النقييياد القييدماء باجسييسوب الجيييزا جو
الجزالة في السغة تعني القو(.
 /3الجماا ويكوو لقصد اإلمتال والسرو والجماا (فة الزمة لألساليب اجدبيية ميا
دام اجديب معنييا ً ب متيال القيراء واحتيرام ازو اقهيم والجمياا (يفة نفسيية تصيد عين
رييياا اجديييب وزوق ي وتكشييف عيين مييدى أسييرا والتحسي ي فييي سييماء الخييياا دوو
اط أو مبالغة.

الفرق بين األسلوب العلمي واألدبي:
يتمالل الفر بين اجسسوبين في التالي
 /1اجسييسوب اجدبييي يحمييل العاطفيية واالنفعيياا بجانييب أهييم الحقييائ واجفكييا وأمييا
اجسسوب العسمي ف و المعا ف العقسية هي اجساو وقسميا نجيد لفنفعياا أثيراً واضيحاًث
فسغة اجسسوب العسمي لغة العقل واجدبي لغة العاطفة.
 /2الغرض من اجسسوب العسمي أداء الحقيائ بقصيد التعسييم وردمية المعرفية وإنيا (
العقييوا ولكيين الغاييية ميين اجسييسوب اجدبييي هييي إثييا ( االنفعيياا فييي نفييوو القييراء
والسامعين وذل بعرض حقائ ائعة جميسة.
 /3تمتيياز عبييا ات اجسييسوب العسمييي بالدقيية والتحديييد واالستقصيياء ولكيين عبييا ات
اجدبي تعنى بالتفخيم والتعميم والوقوف عند مظاهر الجماا.
 /4فييي العسمييي تكييوو المصيياسحات العسمييية واج قييام الحسييابية والصييفات الهندسييية
فهي تكوو مظهر العقل الميدق تقابسهيا الصيو ( الخياليية والصيفة البديعية والكسميات
الموسيقية التي هي مظهر االنفعاا العمي في اجدبي
 /5في العسمي ال نرى تكرا اً لسفكر( وتردييدها ولكين فيي اجدبيي يأريذ المعنيى الواحيد
ويعرض في عد( (و بيانية مختسفة.

الخطابة

تعريفها:
ـتمل
ي فن مخاطبة الجما ير بطريقة إلقاةية تشـ
على اإلقناع واإلستمالة.
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هذا التعريف يقوم عسى عنا(ر أ بعة هي
 /1أو يكوو الحدي مخاطبة لجمهو من الناو ف ذا كاو الشخ ييتكسم إليى فيرد أو
أثنين ف ن عاد( ال يحتاح إلى لهجة راابية بل إلى حدي هادئ.
 /2أو يكييوو باريقيية إلقا ئييية وهييذا يعنييي جهييا ( الصييوت وتكييف ي بييارتالف نبرات ي
وتجسيم المعاني التي تتضمنها الخابة وإبداء الالائر بها ومن مكميالت هيذ الاريقية
أو تصحبها إ ا ات باليد أو بغيرها.
 /3أو يكوو الحدي مقنعا ً بحي يشتمل عسى أدلة وبراهين تالبت (حة الفكر( التيي
ييدعو إليهييا الحييدي في ذ ا رسييت الخابيية مين هييذ اجدليية ف نهيا ال تزيييد عسييى او تكييوو
إبداء أي وتكوو فا سة جنها ال تؤدي الغرض الذي قيست من أجس .
 /4أو يتييوافر فييي الخابيية عنصيير اإلسييتمالة وهييذا يعنييي توجي ي عواطييف السييامعين
واستجابتهم لسرأي الذي تدعو إلي الخابية جو السيام قيد يقتني بفكير( مياث ولكين ال
يعني تحقيقها .وهذا العنصر من أهم عنا(ر جن هو اليذي يحقي الغيرض الماسيوب
منها.

األسلوب الخطابي:
يختسف أسسوب الخابة عن أسسوب الشعر يختسف أيضا ً عن أسسوب الكتابية الفنيية
وكتابة المقاالت لهذا كاو لألسسوب الخاابي سمات را(ة نجمسها فيما يسي
 /1وضو العبا ا ت وظهو معانيها بحي يكوو الغيرض اليذي يهيدف إليي الخاييب
مفهوم يا ً لسسييامعينه ولهييذا ال يسييتعمل الخايييب كسمييات لغوييية غامضيية وال تعبيييرات
مجازية بعيد( المعنى بل يختسف موقف بارتالف سامعي .
 /2اسييتخدام الجمييل القصييير( التييي يقييل فيهييا اسييتخدام العاييف وسييائر الييروابط .جو
اج(ل في الخابة أو تكوو تعبيراً تسقائيا ً تودي الجمل القصير(ث كميا أو الحاجية إليى
عييدم إمييالا السييامعين تسييتدعي قصيير الجمييل حتييى ال يتشييتت انتبيياههم فييي محاوليية
الربط بين أجزاء الجمل.
 /3استخد ام (يغ االستفهام والتعجب فيي مقاميات التهوييل واإلثيا ( جنهيا تيؤدي فيي
هييذ المقامييات مييا ال تؤدي ي الجمييل الخبرييية .واالسييتفهام اإلنكييا ي يكيياد يكييوو حجيية
مسسما ً بهياث فضيالً عميا فيي مين إثيا ( ولكين ال ينبغيي أو يكالير الخاييب مين كيل هيذ
الصيغ إكالا اً مسئماً.
 /4قييد يسييتعين الخايييب بعييرض قصيية أو حييدي تييا يخي لالستشييهاد ب ي وهييذا مفيييد
ونيياجح ولكيين يفسييد طييوا القصيية واإلكالييا ميين ذكرهييا .وتصييبح الخابيية د س يا ً إذا
رصصيييت لشييير غيييزو( أو الحيييدي عييين (يييحابي ميييالالً لهيييذا يجميييل بالخاييييب أو
يستخس من التا يخ والسير( العظة والعبر( فقط.
 /5تختسيف الخاييب أيض يا ً طيوالً وقصييراً بحسييب مقاماتهييا فالخابية التييي تقيياا الطف ياء
ييغب عسييى الحيياكم تكييوو قصييير( مقتصيير( عسييى أهييم أغراض يها وتسييتعمل م ي ذل ي
اجسسوب القوي وتجم بين التحذير والتبشير.
أما الخاب التي تتعرض لشر مينه إ(يالحي أو لشير مبيادئ ف نهيا تايوا وتمتيد
حسيبما يقتضييي المقيام وبسغيياء العيرب أميييل إلييى اإليجياز مييا ليم يكيين ثيم سييبب ريياص
يستدعي الاوا.
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عوامل نجاح الخطبة:
يرج نجا الخابة إلى عوامل كالير( نجمسها فيما يسي
 /1ارتيا الموضول
فهنيياك موضييوعات تمييس حيييا( النيياو وحاضييرهمث نجييدهم يتشييوقوو إلييى سييماعها
و ر جزئياتها وهناك موضوعات أررى أ(بحت بعييد( عين ريواطرهم وال يعنييهم
أو يسمعوا عنها رحا ً وتفصيالً .والخايب الماهر السب يمكن أو يواجي الموضيول
المحظيييو مييين جوانيييب رسفيييية تاليييير النييياو وتجعسهيييم مييين تسقييياء أنفسيييهم يصيييسوو
الموضول باجمر الذي يعانون .
 /2وحد( الموضول
يجيب أو يكيوو لكييل رابية موضييول معيين ووحييد( الموضيول تعنييي أو ييدو حييدي
الخاييب حيوا فكير( معينية أو موضيول رياص .أميا الخابية التيي تتناولهيا عيدداً ميين
الموضوعات ف نها تك وو ضيحسة والحيدي عين الموضيول الالياني ينسيى ميا قييل عين
الموضول اجوا و هكذا قاا أبو بكر " ضيي هللا عني " ( وإذا وعظيت في و كاليير
الكيالم ينسيي بعضي بعض يا ً ) وهكيذا ينابي عسيى اجغييراض الكاليير( ولكني ال يناب ي
عسى إيراد اجدلة الكالير(.
 /3أو تكوو الخابة مرتبة اججزاء ترتيبا ً مناقيا ً
مقدمة ثم عرض ثم استدالا ثم نتيجة وكل جزء من هذ اججزاء مبنيي عسيى ميا قبسي
وقد يعتسف الخايب موضوع فيهجم عسي بال مقدمة أو يبيدأ بالنتيجية فيضيي كاليير
مما يدعو إلي .
 /4اإللقاء الجيد
يييرد باإللقيياء طريقيية التحييدث إلييى النيياو واإللقيياء ميين أهييم عوامييل نجييا الخابيية أو
فشسها ول قواعد اهمها ما يسي
 /1جهييا ( الصييوت وقوتيي ويتوقييف الصييوت القييوي عسييى قييو( الحنجيير( والصييد
والرئتين وفي الوقت الحاضر سدت مكبرات الصوت مسد هيذ الصيفات وإو كانيت ال
تغني عن نهائياً.
 /2حسن مخا ح الحروف وتميييز أجيزاء الكيالم وكياو العيرب يكرهيوو فيي الخاييب
أو يكوو ألالغث مما يضي بهاء الخابية وقيد يوقي السيامعين فيي ليبس او عسيى اجقيل
يكسفهم يئا ً من المشقة في الفهم.
 /3تسيوين الصييوت وتكييف ي فيجهير الخايييب ميير( ويعسييو (يوت ويسييين أرييرى حتييى
يكوو كالم همساً .كما يسرل في جمسة ويمد (وت في أرري .والبيد أو يمييز لهجية
االستفهام من لهجة الخبر  ...وهكذا.
ويييز ي بالخابييية ويييذهب بتأثيرهيييا أو يكييوو (ييياحبها تيييب الصيييوت تجييري كيييل
تعبيرات عسى وتيير( واحيد( وتسيوين الصيوت ييأتي مين الد بية ومين إنفعياا الخاييب
نفس بخابت ث ف ذا فقد هذا الشعو كاو قا ئيا ً ال رايبيا ً ولهيذا ال يستحسين أو تكيوو
الخابية مكتوبية ولكي ن عسييى الخاييب أو يعيد عنا(ير رابت ي وأفكيا ثيم يعبير عنهييا
باريقت وهذا يتوقف عسى مقد ت .
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 /4البد لجيود( اإللقياء مين اإل يا ات بالييد أو بغيير الييد فهيذ اإل يا ات مميا يوضيح
المعنى ويالبت أثير فيي سيامعي وعسيى الخاييب أال يسيرف فيي تسيوين (يوت وكالير(
إ يا ات ث ليئال تفقيد رابتي قيمتهيا والخايييب الموفي مين يسيتعمل ذلي فيي موضييع
المناسب بغير إهماا ودوو إسراف.

مكونات الخطي :
الخاابة من المواهب الفارية فبعض الناو يخس رايبيا ً بفارتي ث وال يعنيي هيذا أو
الخايب الموهيوب يسيتغني عين ميؤهالت الخاابية ومعرفية قواعيدها وطير إلقائهيا
فهناك أمو را(ة ال يكوو الخايب رايبا ً بغيرها.

ومن أ م المكونات:
 /1د اسة السغة د اسة تحوا بين وبين الخاأ والسحن.
 /2سيعة المحفوظييات اجدبييية ميين الشييعر والنالير ومييأثو كييالم العييرب والو(ييايا هييذا
فضالً عن حفيظ القيرآو الكيريم والكاليير مين اجحاديي النبويية فهيذ المحفوظيات تميد
الخايب با لعبا ات التي يسيتغسها ويمنحي قيد ( عسيى التصيرف فيي تعبيراتي وألفاظي
كما أن يسيعف بميا يستشيهد بي  .وهيذ المحفوظيات ليسيت ضيرو ( لسخاييب اليديني
فحسب بل هي من مكونات الخايب أيا كاو.
 /3د اسة الجوانب السسوكية في عسم النفس وبصفة را(ة د اسة الغرائيز وتربيتهيا
ومراحل النمو لسافل وما يناسب كل مرحسة مين معامسية .وبيدوو د اسية هيذا العسيم ال
يستاي الخايب أو يفهم نفسية سامعي .
 /4الجييرأ( والشييجاعة والالقيية بمييا يقييوا فييالجرأ( تعنييي عييدم التهيييب والتييردد غيمييا
يتحدث عن الخاييب وييراد بالشيجاعة قيو( الخاييب عسيى فيرض أيي عسيى سيامعي
وال سيييما عنييدما يكون ي وو عسييى غييير أي ي  .و بمييا قاطع ي بعييض السييامعين فعسي ي أو
يكوو ثابتا ً هادئا ً مبديا ً لسناو بمظهير وثباتي أو هيذا لييس بشييء يهيتم بي  .ويفشيل
الخايب كل الفشل إذا انفعل أو غضب او بدت عسي سمات الضعف.
اما ثقية الخاييب بكالمي فتعنيي إيماني بالمبيادئ التيي ييدعو إليهيا وهيذ الالقية تدفعي
تسقائيييا ً إلييى تكييييف (ييوت وانفعالييي وتسهميي الحجيي والبييراهين وتجعييل اآلريييرين
يتأثروو ب ث وقديما ً قالوا (ما ررح من القسب و(ل القسب و ميا ريرح مين السسياو ال
يجاوز اجذاو).
 /5ونذهب إلى عنصر أرر يتوقف عني نجيا الخاييب اليديني أكالير مين غيير وذلي
تعيالى وحر(يع عسيى اجسيتقامة التامية عسيى
هو (ال الخاييب حقياًث وارال(ي
تعاليم الدين .والخايب الذي تتوفر في هيذ الصيفة تكيوو رابتي عبياد( جنهيا دعيو(
رالصة إلى هللا تعالى.
 /6التييد يب العمسييي وإعييداد اليينفس لمواجهيية الجميياهير وعسييى الخايييب أو يتوقيي
الفشل مرات كالير( فشأن في هذا أو كل متعسم.
 /7حسيين المسييبس والمظهيير م ي البعييد عيين الصييغائر التييي تحييط ميين الهيبيية وعسييى
الخايب او يكوو قسيل المزا .

أركا

الخطبة:
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تتكيوو الخابية الكامسيية مين أجييزاء يتبي بعضييها بعضيا ً ويرتكييز كيل واحييد منهيا عسييى
سابق وأكالر الباحالين يجعل.

أجزا

الخطبة ثالثة:

 /1المقدمة
وهي حدي يب دأ ب الخايب رابت لشد انتبا السامعين ولتهيئتهم لفقباا عسي .
وهي ليست حتمية في كل رابة وم ذل هي ذات أهميية وفيي بعيض اجحيياو تكيوو
ضرو ية ويراعى فيها ما يسي
 /1أو تكوو مشوقة ذات قد ( عسيى يد انتبيا السيامعين وفيهيا وفيي الخابية جميعيا ً
ينبغي أو يتجنب الخايب المبالغات.
 /2البدء بألفاظ واضحة وأفكيا قريبية وفيي أكالير اجحيياو يسيتوحي الخاييب مقدمتي
مين المجتم ي الييذي يحيييط بي فيييأتي بكييالم أو معيياو تناسيب هييذا المجتم ي وقييد تكييوو
المقدمة ق حادث موجز غريب أو مالير ثم ينتقل من إلى غرض .
 /3أو تكييوو ييديد( الصييسة بموضييول الخابيية ويجييب أال تكييوو بينهييا وبييين الخابيية
فجو( بل تكوو الخابة امتداداً لسمقدمة.
 /4أال تكييوو مسييرفة فييي الاييوا أو القسييره جنهييا إذا كانييت مييوجز( جييداً لييم يكيين ث يم
مقدمة وإذا كانت طويسة جداً استنفدت قو( الخايب فتقل حميت ويفتر حماسي عنيدما
ينتقل إلى الموضول.
 /2الموضول
الموضول هو ما يشم ل الفكر( التي يدعو إليها الخايب والتيدليل عسيهيا وهيذا الجيزء
اهيم اجييزاء الخابيية إذ اججييزاء اجريرى يمكيين االسييتغناء عنهييا أميا هييذا الجييزء فهييو
اجساو و بقية اججيزاء اجريرى جيه بهيا مين أجسي ومهمتهيا إنجاحي وتالبييت آثيا
وتتوقف جود( عرض الموضول عسى أمو أهمها
 /1وحد( الموضول.
 /2ترتيب الكالم وترتيب اجفكا يبدأ بالفكر( اليسير( ثم يتد ح حتيى يصيل إليى قمية
ما يريد.
 /3أو تكوو أدلت واضحة قريبة متصسة بما عرض في موضوع وليس مين المحيتم
أو تكييوو مناقييية فالييدليل المناقييي أقييوى وألييزم ولكيين ميين الجييائر وهييو أكاليير أو
يستعمل الخايب أدلة ظنيةث وهي كافية في المواقف الخاابيةث وتسمى أدلية راابيية
بمعنى أن غير مقاول بهيا ولكنهيا تاليير الحميية وتبعي الحمياو .والبيد لسخاييب أو
يستفيييت إليييى اجفكيييا المعا ضييية لفكرتييي ليردهيييا ويدحضيييها وعسيييى أي حييياا عيييرض
الموضول البد ل من نوعين من اجدلة أدلة تؤيد وادلة تدف عن .
 /4الخاتمة
فيي الخاتميية يجمي الخايييب أطييراف الموضيول ويتييرك فييي أدهياو السييامعين (ييو (
واضحة موجز( لكل ما تناول في الخابة وأهم روط الخاتمة ما يسي
 /1أال تكوو بعيد( عن الموضول فال تكوو مجدد( آل اء وادلة جديد( جنهيا حينئيذ ال
تكوو راتمة وإنما تكيوو امتيداداً لسخابية ومهمية الخاتمية هيي تركييز معياني الخابية
واستعمالة الناو نحوها.
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 /2أو تكييوو قوييية فييي تعبيرهييا وإلقائهييا جنهييا أريير مييا يبقييي فييي أذهيياو النييياو.
والخايب الناجح هو من يسقى رابت في حماو وإقنال وثققة مشيعراً جمهيو بأني
انتهى إلى أي ال يحتمل جدالً وال يحسن أو يغضى عن .
 3أو تكوو قصير( ومشوقة.

نموذج من الخطبة:
رابة (سى هللا عسي وسسم في حجة الودال
الحمد نحمد ونستعين ونتوب إلي ونعوذ با من يرو أنفسينا ومين سييئات
أعمالناث من يهد هللا فال مضل لي ومين يضيسل فيال هيادئ لي ث وأ يهد أو ال إلي إال هللا
وحييد ال ييري ل ي ث وأ ييهد أو محمييداً عبييد و سييول أو(يييكم عبييد هللا بتقييوى هللا
وأحالكم عسيى طاعتي ث وأسيتفتح باليذي هيو رييرث أميا بعيد أيهيا النياو اسيمعوا منيى
أبين لكمث ف ني ال أد ي لعسي ال ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هيذا .أيهيا النياو إو
دماءكم وأموالكم حرام عسيكمث إلى أو تسقوا بكم كحرمة يومكم هذا في هركم هيذاث
فيي بسيدكم هيذا .أال هيل بسغيته السهيم أ يهدا فمين كانيت عنيد أمانية فيؤديهيا إليى مين
ائتمن عسيها وإو با الجاهسية موضيول وإو اوا بيا أبيدأ بي بيا عميي العبياو بين
عبد الماسب وإو دماء الجاهسية موضيوعةث وإو اوا دم نبيدأ بي دم عيامر بين بيعية
بن الحا ث ابين عبيد الماسيب وأو ميثثر الجاهسيية موضيوعة غيير السيدانة والسيقاية
والعمد قود و يب العميد ميا قتيل بالعصيا والحجير وفيي مائية بعيير فمين زاد فهيو مين
اهل الجاهسية.
أيهيا النياو إو الشيييااو قيد ييئس أو يعبييد فيي أ ضيكم هييذ ولكني قيد ضييي أو
ياال فيما سيوى ذلي مميا تحقيروو مين اعميالكم أيهيا النياو النسيي زيياد( فيي لكفير
يض ُل ب الذين كفيروا يحسوني عاميا ً ويحرموني عاميا ً ليواطئيوا عيد( ميا حيرم هللا وإو
الزماو قد استدا كهيئت ييوم رسي هللا السيموات واجض وأو عيد( الشيهو عنيد هللا
أثنا عشر هراً فيي كتياب هللا ييوم رسي السيموات واج ض منهيا أ بعية حيرمث ثالثية
متواليييات وو احييد فييرد ذو القعييد( وذو الحجيية والمحييرم و جييب الييذي بييين جمييادي
و عباو أال هل بسغته السهم أ هدا.
أيهييا النيياو إو لنسييائكم عسيييكم حق ياًث ولكييم عسيييهن ح ي ث لكييم عسيييهن أال يييوطئن
فر يكم غيييركمث وال يييدرسن أحيداً تكرهون ي بيييوتكم إال بي ذنكم وال يييأتين بفاحش ية ف ي و
فعسن ف و هللا قد أذو لكم أو تعضسوهن وتهجروهن فيي المضياج وتضيربوهن ضيربا ً
غير مبر ف و انتهيين واطعينكم فعسييكم زقهين وكسيوتهن بيالمعروف وإنميا النسياء
عنييدكم عييواو ال يمكسيين جنفسييهن يييئا ً ارييذتموهن بأمانيية هللاث واسييتحسستم فييروجهن
بكسمة هللا فأتقوا هللا في النساء واستو(وا بهن ريرا أال هل بسغته السهم أ هدا.
أيها الناو إنميا المؤمنيوو إريو( وال يحيل جميري مياا أريية إال عين طييب نفيس
من ث أال هل بسغته السهم أ هدا فال ترجعن بعدي كفيا اً يضيرب بعضيكم قياب بعيض
ف ني تركت فيكم ما إو أرذتم ب لن تضسوا بعد كتاب هللاث أال هل بسغته السهم أ هدا
أيها الناو إو بكم واحدث وإو أباكم واحدث وكسكم آلدم ث وآدم من ترابث أكيرمكم
عنييد هللا اتقيياكم وليييس لعربييي عسييى أعجمييي فضييل إال بييالتقوى أال هييل بسغييته السه يم
أ هدا قالوا نعم قاا فيبسغ الشاهد الغائب.
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أسلوب الخطبة:
بييدأ الرسييوا (ييسى هللا عسييي وسييسم بحمييد هللا والالنيياء عسييي وهييي سيينة يحسيين
بالمسيسمين اتباعهييا واجقتيداء بهييا وعسمنيا فيهييا كييف يكييوو المسيسم جاع يا ً إليى ب ي
مستعيذاً من رو نفس تا كا ً الهداية لرب فهي مقدمة متناسيبة مي طبيعية الخابية
وما فيها من و(ايا وموجهات.
 /1تميييزت الخابيية ببراعيية االسييتهالا وجميياا المييدرل ولفييت أنظييا المسييتمعين إلييى
انها قد تكوو الخابة اجرير( في حيات (سى ال عسي وسسم.
 /2تميزت بجماا اجسسوب وسيهولة اليدا( ووضيو الكسميات دوو غموضيو او تعقييد
وهذا هو السهل الممتني اليذي ال يحسين إال أ(يحاب البالغية العاليية والسغية الراقيية
والمعاني السامية.
 /3تتييوالى اجفكييا وتتصييل ببعضييها وتنس ياب فييي سالسيية ويسيير لتشييكل فييي النهاييية
سسسسة ذهبية متجانسة المعانيث متراباة اججزاء وتكوو لألمة مأروذاً من القرآو.
من وبات األسما
المفعوالت

 /1المفعول به:
وهييو االسييم المنصييوب الييذي يق ي عسي ي الفعييلث نحييو قول ي ضييربت زيييداً و كبييت
الفروث فكالً من زيداً والفرو وق عسي الفعل فالمفعوا بي عنيد النحيا( ميا اسيتجم
ثالثة أمو هي
 /1أو يكوو أسما ً فال يكوو فعالً وال حرفا ً
 /2أو يكوو منصوبا ً فال يكوو مرفوعا ً وال مجرو اً
 /3أو يكوو فعيل الفاعيل قيد وقي عسيي والميراد بوقوعي عسيي تعسقي بي سيواء كياو
عسى جهة الالبوت نحو فهمت اليد و أم كياو عسيى جهية النفيي نحيو قولي ليم أفهيم
الد و.
كم المفعول به
حكم ي النصييب والفعييل الييذي ينص يب يسييمى فع يالً متعييدياًه جن ي يتعييدى فاعس ي إلييى
المفعوا عسى عكس الذي ال ياسب مفعوالً وهو يسمى فعالً الزميا ً أو قا(ير جو عمسي
يسزم الرف في الفاعل فقط أو جن قا(ر إلى عاجز عن الو(وا إلى المفعوا.

أنواع المفعول به:
ينقسم المفعوا ب إلى قسمين هما
 /2المضمر
 /1الظاهر
أوالً الظاهر أو الصيريح وهيو ميا ييدا عسيى معنيا بيدوو احتيياح إليى قرينية تكسيم أو
رايياب أو غيبيية ومالال ي ضييرب محم ي يد عسي يا ً ث يضييرب رال ي يد عمييرا وقاييف اسييماعيل
زهر(ً.
ب /المنفصل
ثانيا ً المضمر فهو عسى قسمين هما أ /المتصل
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أ /الضمير المتصل فهو ماال يبتدأ ب الكيالم وال يصيح وقوعي بعيد(إال) فيي االرتييا
ومالال قولي أطياعني محميد (فاليياء) فيي أطياعني ضيمير متصيل وهيي مفعولي بي
منصوب وأيضا ً الضمير( نا) في قولنا أطاعنا أبناؤنا مفعوا ب منصوب.
ب /الضييمير المنفصييل وهييو مييا يبتييدأ ب ي الكييالم ويصييح وقوع ي ب ي إال فييي االرتيييا
ومالال قول تعالى ( أمر أال تعبدوا إال إيا ) فـ( إيا ) ضمير منفصيل وقي مفعيوا بي
وأيضا ً قول تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين )ف ياك هنيا ضيمير منفصيل وقي مفعيوا
ب .
ا كام المفعول به:
 /1أن يجب نصب فال بد أو يكوو منصوبا ً
 /2تييارير عيين الفعييل والفاعييل نحييو قول ي تعييالى (وو ث سييسيما ُو داؤد) ف(داؤد)
مفعوا ب متأرر عن الفعل والفاعل.
 /3يجوز أو يتقدم عسى الفعل نحيو قولي (الكتياب قيرأتُ ) ووجوبيا ً إذا كياو إسيما ً لي
الصيدا ( كأسيماء االسيتفهام والشييرط نحيو ( مين أكرمييته) أو تضيمن معنيى الشييرط
نحو ( من تكرم أكرم ).
 /4إو اج(ل في المفعوا ب تارير عن الفاعل فقد يترك هيذا اج(يل فيقيدم المفعيوا
ـع
ـي مواضـ
ً فـ
بي ويتيأرر الفاعييل جيوازاً نحيو اكييرم عسييا ً محمييد ووجوبـا
منها:
 /1إذا اتصييل بالفاعييل ضييمير يعييود عسييى المفعييوا ب ي نحييو قول ي تعييالى (وإذا ابتس يى
إبييراهيم بيي ُ) فيي براهيم مفعييوا بيي واجييب التقييديم ليعييود إلييي الضييمير متقييد ًم الو
الضمير ال يعود عسى متأرر.
 /2إذا قصد الحصر(إنما) أي إذ قصد حصر الفاعل بـ (إنما) وجب تقيديم المفعيوا بي
يى"
عسييى الفاعييل جو المحصييو تب ي التييأرير مالييل قول ي " إنمييا أكييرم محمييداً عسي ي
فاإلكرام محصو اً في عسي وهو الفاعل ليذا وجيب تيأرير ومنهيا قولي تعيالى (إنميا
يخشى هللا من عباد العسما ُء ) فالفاعل هو العسماء تأرر جن المقصود بالحصر.

 /2المفعول المطلق

هو المصد المنصوب المؤكد لعامس أو مبينا ً لنوع او عدد أو هو اسيم منصيوب
مواف لسفعل في لفظ ويجه بعد الفعل لتأكيد أو لبياو نوع أو عدد .
من رالا التعريف الساب تحدد أنوال المفعوا الماس وهي
 /1المؤكيد لعامسي فييالمفعوا الماسي ييأتي تأكيييداً لسفعيل نحيو قول ي حفظيت ال يد و
حفظا ً فكسمة " حفظا ً " مفعوا ماس جنهيا أكيدت حفظي لسيد و ومنهيا قولي تعيالى
" وكسم هللا موسى تكسيما " وقول " و تل القرآو ترتيال "
 /2المبين لنوع وهنا يكوو المفعوا الماس بيانا ً لنيول الفعيل نحيو قولي تعيالى "
فأ(يبر (ييبراً جمييالً " وقول ي " وأهجييرهم هجيراً جميييالً " ونحيو قول ي " وقفييت
لألستاذ وقوف المؤدب ".
 /3المبين لعدد ويأتي مبينيا ً لعيدد ميرات وقيول الفعيل نحيو قولي تعيالى " وحمسيت
اج ض والجباا فدكتا دكة واحد( " وتقوا ضربت الكسوا ضيربتين وقيرأت الكتياب
قرأتين.
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 /3المفعول ألجله:
ويسمى المفعوا من أجس والمفعوا ل وهو
االسم المنصوب الذي يذكر بيانا ً لسبب وقول الفعل مالال قول " قام زييد إجيالالً
" ونحو قول تعالى " وال تقتسوا أوالدكم رشية إمال " أي روفيا ً مين الفقير ونحيو
قولي أيض يا ً " ويجعسيوو ا(ييابعهم فيي أذانهييم مين الصييواع حيذ المييوت " ونحييو
قول احترم القانوو دفعا ً لسضر ولمعرفية المفعيوا ججسي تاير سيواالً لميذا حيدث
الفعله فالكسمة التي تكوو جوابا ً هي المفعوا ججس .

أنواع المفعول ألجله:
ل ثالث أنوال هي
 /1أو يكييوو مجييرداً ميين " أا " واإلضييافة أي أو يكييوو نكيير( نحييو قول ي تعييالى "
يريكم البر روفيا ً و طمعيا " وكقولي قيم احتراميا ً السيتاذك وقولي اكرميت المعسيم
اعترافا ً بفضس فكل الكسمات التي تحتها رط مفعوا ل منصوب .
 /2أو يكييوو مضييافا ً مالييل قول ي تعييالى " وال تقتسييوا أوالدكييم رشييية إمييال " نح يو
قول " أ(ابعهم في أذانهم حذ الميوت " فالكسميات التيي تحتهيا ريط مفعيوالً ججسي
وهي مضاف.
/3أو يكوو معرفا ً بأا كما في قوا الشاعر
فسيت لي بهم قوما ً إذا كبوا *** نو إالغا ( كبانا ً وفرسانا
فكسمة اإلغا ( مفعوالً ججس وهي معرفة بااللف والالم.

أ كام المفعول ألجله:
أ ترط النجحا( جعراب مفعوالً ججس منصوبا ً روط منها
 /1أو يكيوو مصيد اً والمصييد هيو اليذي يجييه ثالاليا ً فيي تصييريف الفعيل نحيو قول ي
ضييربت ابنييي تأديب يا ً ف " تأديب يا ً " مفعييوا ججس ي جنهييا مصييد العفييل أدب ووقع يت
جوابا ً لسضرب ونحو قام زيد إجالالً لعمرو.
 /2أو يتحد المصد م عامس فيي الوقيت والفاعيلث نحيو قولي ضيربت أبنيي تأديبيا ً
ففاعل الضرب والمؤدب هو المتكسم ووقت الضرب هو وقت التأديب.
 /3أو يفيد المصد التعسيل نحو قول تعالى " وال تقتسوا اوالدكم رشية إمال ".

 /4المفعول معه
هو اسم منصوب قبس (واو) بمعنى (م ) مسبوق بجمسة فيها فعل أو به .
أو هيو االسيم المنصيوب اليذي ييذكر لبيياو مين فعيل معي الفعيل كقولي ( جياء اجمي ير
والجيش) وتقوا (أستوى الماء والخشبة) فكيل من(الجييش والخشيبة) مفعيوالً معي
النابا التعريف عسي .

أقاامه:
ينقسم المفعوا مع إلى قسمين هما
 /1ما يتعين نصب عسى أن مفعوا مع وذل إذا لم يصح تشري ما بعيد اليواو لميا
سائر والجبل ونحو قول ذاكيرت والمصيبا ال يصيح
قبسها في الحكم نحو قول أنا
ي
تشريك لسمتكسم في المذاكر( ولهذا قسنا استوى الماء والخشبة.
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عسيي ومحمي يد "
 /2إذا (ح تشري ما بعد الواو لما قبسها في الحكم نحو " حضير
ي
أو " و محمداً " ف ن يجوز نصب محمداً عسى أن مفعيوا معي ويجيوز فيي عسيى أني
معاوف عسى " عسي " والو " محمد " يجيوز إ يراك مي " عسيي " فيي الحضيو
ولهذا قسنا (جاء اجمير والجيش).

 /5المفعول فيه:
هيو اسيم منصييوب ييدا عسيى الزميياو والمكياو الييذي يقي فيي الفعييل نحيو قول ي "
(مت ييوم الجمعية " و " قعيدت مكياو عسيي " " فييوم الجمعية " هيو الزمياو اليذي
وق في الصيام و " مكاو عسي " هو المكاو الذي حصيل فيي القعيود ونحيو قولي "
وقالوا اآلو جئت بالح " فكسمة " اآلو " ظرف لسوقت الحاضر.
ويسمى المفعوا في الظرف بنوعية الزماو والمكاو والبد فيي الظيرفين تقيدير " فيي
" نحو قول جئت يوم اجح د أي في يوم اجحيد وجسسيت قيرب المسيجد أي فيي مكياو
قرب المسجد.

أمثلة للمفعول فيه:
قول تعالى " وجاءوا آباهم عشاء يبكوو" عشاء ظرف زماو منصوب
وقول تعالى " فأذكروا هللا عن المشعر الحرام " عند ظرف مكاو
وقول تعالى " هناك دعا زكريا ب " هناك ظرف مكاو
وقول تعالى " سبحو بكر( وأ(يال " بكر وا(يال ظرفي زماو.

الممنوع من ال را

تعريفه:
هو اسم معرب ال يدرس التنوين ويجر بالفتحة عوضا ً عن الكسر(.
والصرف هو التنوين والتنوين نوو ساكنة تسح آرر االسم ال تكتب وإنميا يشيا لهيا
بعالمات التنيوين وهيي الضيمتين والفتحتيي ن والكسيرتين إذو فيالممنول مين الصيرف
هو الذي ال ينيوو وهيو أيضيا ً ممنيول مين الكسير ويجير بالفتحية بيدالً عين الكسير( إال
االسم المعرف بـ ( أا ) واالسم الذي يسي مضاف إلي .

إعرابه:
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عالمة فع الضمة وعالمة نصب وجر الفتحة ولتوضيح ذل تقيوا " جياء محمي يد
ـ و أيت محمداً ـ وسسمت عسى محم ٍد " ونالحظ هنيا أو " محميد " قيد لحقي التنيوين
الحاالت الالالث ولهذا هو اسم منصرف.
أما إذا قست (جاء احم ُد ـ و أيت أحمد ـ وسسمت عسى أحميد) تيرى أو االسيم " أحميد
" لم يسحق التنوين فسذل مني مين الصيرف فميا اليذي مني هيذا االسيم مين الصيرفه
وما هي اجسماء الممنوعة من الصرفه

األسما

الممنوعة من ال را:

تنقسم اجسماء الممنوعة من الصرف في العربية إلى نوعين هما
 /1ما يمن من الصرف لعسةً واحد( أو لسبب واحد وهذ هي
أ /اجسماء المنتهية بألف التأني المقصو ( مالل ليسى ـ سيسمى وسيسوى ث أو اجسيماء
المنتهية بهمز( قبسها ألف ممدود( مالل سناء و هيفاء ودعاء .
ب /اجسييماء التييي تييأتي عسييى (يييغة منتهييى الجمييول وهييي جم ي تكسييير مكييوو ميين
رمسة أحرف وساها ألف مالل مساجد ـ كنائيس ـ كتائيب أو مكيوو مين سيتة احيرف
ثالالهيا أليف ماليل مصيابيح ـ عناقييد ـ بيراهين ـ حواسييس ولهيا وزنياو هميا مفاعييل
منابر ـ مساجد ومفاعيل قناديل ـ براهين
 /2ميا يمني ميين الصيرف لعستيين أو لسييببين وهيذ اجسيماء عسييى نيوعين هميا مييا دا
عسى عسم أو ما دا عسى (فة وإلي توضيحها
أ /ما دا عسى عسم يمن االسم الداا عسى عسم من الصرف إذا توافر في أحيد اجسيباب
التالية
 /1أو يكوو مركبا ً تركيبا ً مزجييا ً حضيرموت ـ بعبسي فتقيوا هيذا االسيم ممنيول مين
الصرف لسعسمية أي دا عسى عسم والتركيب المزجي من كسمتين
 /2إذا كاو االسم منتهيي بيألف ونيو زائيدتين ماليل ميرواو ـ (يفواو سيسيماو فتقيوا
ممنوعة من الصرف لسعسمية وزياد( اجلف والنوو
 /3كل اسم دا عسى مؤن سواء كياو هيذا التأنيي حقيقييا ً أو مجيازاً لفظييا ً أو معنوييا ً
فاجوا نحو فاطمة والالاني نحيو زينيب ـ كيوثر ـ عكرمية ـ أسيامة فهيي ممنوعية مين
الصرف لسعسمية والتأني .
 /4كييل اسييم اعجمييي مالييل إبييراهيم ـ فييدوو تقييوا ممنوعيية ميين الصييرف لسعسمييية
والعجمى .
 /5كل اسم جاء عسى وزو " فُعل " مالل عمر ـ مضر ـ هبل ـ زحل.
ب /ما دا عسى (فة
ويمن االسم الداا عسى (فة من الصرف إذا توافر في أحد اجسباب اآلتية
 /1الو(فية وزياد( اجليف والنيوو وذلي إذا كياو االسيم (يفة عسيى وزو فعيالو ماليل
عاشاو ـ تعباو ـ نعساو.
 /2الو(فية ووزو الفعل الذي مؤنال فعالء نحو أحم ـ أحضر ـ أسمر
 /3الو(فية والعدا أي أو يكوو االسم معدوالً عن (يغة أررى مالل
أحاد معدوا عن واحد ومالنى معدوا عن أثنين.
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 /4الو(فية والوزو الخاص بالفعل يمن االسم من الصرف إذا دا عسيى (يفة وجياء
عسى وزو راص بالفعل أحمد ـ اكرم ـ افضل
صرا الممنوع من ال را:
يصيرف االسييم الممنيول ميين الصييرف ع وُيرف وهنييا يجيير بالكسير( والتعريييف يكييوو
باريقتين هما
الفردوو  -و أيت الفردوو ـ ونظيرت
 /1أو تسبق " أا " التعريفية فتقوا ( هذ
ُ
إلى الفردوو)
فردوو ـ أيت فردوو ـ نظيرت إليى فيردوو تيرى أو "فيردوو"
أما إذا قست هذ
ُ
لحقتها الفتحة عالمة لسجير قبيل دريوا " أا " عسيهيا و لحقتهيا الكسير( عالمية لسجير
بعد دروا " أا " عسيها.
 /2أو يضاف إلى اسم معرف فتقوا في
هذ عما ُو ـ ز ت عماو ـ مر ت بعماو
وعند اإلضافة تقوا
هذ عما ُو الحسين ـ ز ت عماو الحسين ـ مر ت بعماو الحسين
وبعدها ترى أو " عماو " فيي الجمسية الالالالية كانيت عالمية جرهيا الفتحية نيابية عين
الكسر( وبعد اإلضافة أ(بحت جرها الكسر(.
أمثلة على الممنوع من ال را:
هناك بعض اجسماء فيهيا أكالير مين سيببين لسمني مين الصيرف فكسمية " أفغانسيتاو"
هذ أجتمعت فيها رمسة أسباب هي أسم عسم ـ أعجمي ـ مؤن ـ ومنت بألف ونيوو
ـ مركب تركيبا ً مزجيا ً .
وكسمة " أذ بيجاو " فيها نفس اجسباب السابقة.

أعرب ما ترته خط:

 /1سالم عسى إبراهيم وعسى أا إبراهيم.
إبراهيم مجرو بـ عسى وعالمة جر الفتحة جن ممنول من الصرف
إبراهيم مضاف إلي مجرو وعالمة جر الفتحة نيابة عن الكسر( جني ممنيول مين
الصرف
 /2قول تعالى " لقد كاو لكم في يوسف وأروان آيات لسسائسين ".
يوسف اسم مجرو بـ في وعالمة جر الفتحة عوضا ً عن الكسير( جني ممنيول مين
الصرف.
قاا تعالى " قالوا نعبد إله وإل آبائ إبراهيم وإسماعيل وإسحا ".

األخطا

اللغوية الشاةعة

مفهوم الخطأ:
أطس عسي العرب القدامى لفظ السحن وهيو الخيروح عين السينن المألوفية فيي السغية
العربية وقداعدها وو(فو بان عيب وقبح ينبغي عدم الوقول فيها.
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والحييين إمالييية الكيييالم عييين جهتييي الصيييحيحة فيييي القواعيييد العربيييية وفيييي اجسييياو
لسزمخشري لحن في الكالم إذا ماا ب عن .

أنواع األخطا

الشاةعة:

تُعيد اجرايياء السغوييية واإلمالئييية والنحوييية الصييرفية ظيياهر( منتشيير( بكاليير( أثنيياء
الكتابة بالسغة العربية وعند النا بها دوو غيرهيا مين السغيات اجريرى وتتنيول هيذ
اجرااء إلى

 /1األخطا

اإلمالةية:

وتتمالل في قصو الكاتب عن الماابقة الكسية أو الجزئية بيين الصيو الصيوتية أو
الذه نية لسحروف والكسمات مدا الكتابة اإلمالئية م الصو الخاية لهيا وفي قواعيد
الكتابة اإلمالئية المحدد( او المتعا ف عسيها وهذا النيول يصيحح بيالرجول إليى مياد(
الصيرف مييالالً قول ي أرتيا رييالا فييي أمير الصييواب ح يا فيالو فييي أميير جو الفعييل
أرتا لم يس عند العرب وأيضا ً ماليل قولي " هيذا ـ لكين " في و اجليف فيهميا تناي
وال تكتب.

 /2األخطا

النروية:

وهي قصو في ضيبط الكسميات وكتابتهيا ضيمن قواعيد النحيو المعروفية واالهتميام
بنول الكسمة دوو إعرابها وتأثيرها في الجمسة وهيي اراياء فيي التراكييب واإلعيراب
وهيذ اجراياء تصيحح بيالرجول إليى ميياد( النحيو ماليل قولي " أسيعى فيي الخييير "
والصواب " أس في الخير " بحذف حرف العسة وقول " سب جياا وسيب نسياء
" والصواب " سبعة جاا وسبعة نساء " جو اجعداد مين ثالثية إليى تسيعة تخيالف
المعدود وتقوا " اعرف نوايا " والصحيح " أعرف نيات " جو جمي نيي نييات
كمييا فييي الحييدي " إنمييا اجعمييا بالنيييات " و يقيياا " ز نييا متحييف السييوداو "
والصواب " متحف بضم الميم ال بفتحها ".

 /3األخطا

في القواعد اللغوية:

وهي عدم المعرفة بالتغيرات التي تق في الكسمة بنياء عسيى موقعهيا فيي الجمسية أو
التعبير في بنية الكسمة اج(سية لعسة من العسل وقد يكوو الخاأ السغيوي متصيل بمعنيى
يي "
الكسمة وهذا يصحح بالرجول إلى المعاجم العربية ماليل قولي " هيذا حيدي
والصواب " فكسمة ي تعني مشا ويقاا " اعالو هيام " والصيواب إعيالو مهيم
جو هام من الهيام وأمامهم من اجهمية.

عوامل الخطأ األمالةي والنروي وال رفي:
إو مشييكالت الكتابيية العربييية كالييير( ومتعييدد( أدت إلييى ضييعف الاييالب فييي النحييو
والصييرف وتييدني تحصيييسهم وظيياهر( الضييعف تكيياد تكييوو مشييتركة بييين أبنيياء اجميية
العربية وأسبابها ترج إلى اآلتي
أوالً أسباب اجرااء اإلمالئية وتتمالل في
أ /أسباب عضوية قد تبيدو فيي ضيعف قيد ( الايالب عسيى اإلبصيا حيي ييؤدي هيذا
الضعف إلى إلتقاط الاالب لصو ( الكسمة إلتقاطا ً مشوها ً فيكتبهيا كميا ياهدها بتقيديم
بعض الحروف أو تأريرها بعضها وأما يكوو ضعف في السم فقد يؤدي إليى سيمال
الكسمة بصو ( ناقصة أو مبدلة مالل قولي " عنيدي قسيم " فتسيمعها " عنيدي أليم "
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ونحو قول " أضار إلى عمل ذل " فتسمعها " اضتر إلى عمل ذلي " وقولي
" استيقظ التسميذ مبكراً " فتسمعها " استيقذ " .
ب /أسباب تربوية كاو يكيوو المعسيم سيري الناي أو رافيت الصيوت أو غيير مهيتم
بمراعا( الفرو الفردية او قسييل االهتميام بتوضييح مخيا ح الحيروف وعيدم التشيديد
في المحاسبة عند الوقول في الخاا عند الاالب.
 /2أسيباب اجتماعيية ومنهيا تيزاحم السهجيات العاميية مي الصيو الصيوتية الفصييحة
لسكسمييات تزاحم يا ً يييؤدي إلييى الخاييأ فييي سييم الصييو ( الصييوتية لسحييروف والكسمييات
فضالً عن تهاوو أفراد المجتم في الكتابة وأرايائهم فيهيا وقيد يشياهد هيذا التهياوو
في أسماء المحالت التجا ية والشوا ل واالعالنات.
ثانيا ً أسباب اجرااء النحوية والصرفية
فييض الاييالب ميياد( السغيية العربييية لمييا يالقون ي ميين عنييت ومشييقة و(ييعوبة فييي
د اسيتهم لسقواعيد النحويية والصيرفية ومحيياوالتهم فهمهيا وتابيقهيا ويرجي السييبب
إلى (عوبة وجفاف ماد( النحو العربيي وسيهولة فيي اجدب والبالغية وييتم معالجتهيا
بكاليير( التييد يب عسييى اسييتعماا النحوييية اسييتعماالً (ييحيحا ً يسيياعدهم عسييى أسييتعماا
د وو النحو بسهولة ويسر والبيد مين او تتصيل القواعيد النحويية بأسياليب التعبيير
اليييومي ومييا يتعس ي بخبييرات التالميييذ فالتيسييير ماسييوب حيالمييا دعييت إلييي الحاجيية
واالعتميياد عسييى الموا زنيية بييين السغيية العربييية والسغييات الخييرى وااللتفييات إلييى النا ي
السسيم كل هذ اجهداف تعال (عوبة تعسم ماد( السغة العربية.

المبادئ والمرتكـزات األساسـية فـي تعلـم
اإلمال :
هناك عد( مبادئ أساسية يتوجب مراعا( عند تعسيم اإلمالء وتعسمها وهي
 /1إو تعسم اإلميالء عمسيية عضيوية تاويريية وهيذ العمسيية ال تيتم إال بالتيد يب عسيى
اسييتخدام القواعييد الصييحيحة لسرسييم اإلمالئييي والتشييجي عسييى تكييرا النا ي السييسيم
لسكسمات موض التد يب وإعااء الحرية في التجريب واالستكشاف.
 /2أو تعسم اإلمالء عمسية عقسية تتضمن التفكير وليس الحفظ ولكي تيتمكن مين سيم
الحييروف واال(يييوات بصييو ( (يييحيحة ومتقنييي البييد مييين التييد يب عسيييى توظييييف
المفردات بشكل مكالف.
 /3يتم تعسم الرسيم اإلمالئيي فيي ضيوء عالقية هيذ العمسيية اجدائيية السغويية بعمسيتيي
القراء( والكتابة وتكامسها م مها ات السغة اجررى.
القواعد اجساسية التي يجب مراعاتها في القراء(
كالييير ميي ن الاييالب ال يراعييوو القواعييد اجساسييية فييي القييراء( أو المحادثيية بالسغيية
العربية الفصيحة وهذ القواعد هي
 /1إرييراح السسيياو عنييد النا ي بحييرف الييذاا أو الاليياء او الظيياء بحي ي يظهيير لسنيياظر
ويحس ب السام .
 /2التفري بين الالم الشمسيية والقمريية بحيي تناي اليالم القمريية مي الهميز( أي
تنا وتكتب و الحرف الذي يسيها يكوو عسي سيكوو وال ييأتي بعيدها حيرف مضيعف
والحروف القمرية تجمعها جمسة (ابغ حج ورف عقيمة) فتقوا القمر البيرد الماير
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الحيا( الكتاب ث أما الالم الشمسية فهي التي تكتيب وال تسفيظ أثنياء القيراء( والحيرف
الذي يسيها يكوو مشدداً مالل ال شيمس والسيماء والايا وييأتي بعيدها احيد الحيروف
اآلتية (تث ثث دث ذ ث ثزث و ثش ث صث ضث طث ظ ث و ث ا)
 /3عنيد الوقييوف عسييى آريير الكسميية بسييبب إنتهيياء الكييالم أو انقاييال اليينفس عسينييا أو
نقف عسى السكووه جو العرب ال يقفوو عسى متحرك وال يبدأوو بساكن.
 /4إذا كانت الكسمة من تهية بتاء التأني المربوطة نناها إذا و(سناها بما بعيدها مالياا
قول تعالى " يأيها الذين آمنيوا إذ نيودي لسصيال( مين ييوم الجمعية فأسيعوا إليى ذكير
هللا " ناقت التاء في " يوم الجمعة " بالهاء.
 /5كسر همز( إو بعد القوا او أحد مشتقات وجوباً .وهذا مما يق في الخاياء كالييراً
مالاا قاا " إنيي عبيد هللا أتياني الكتياب " وقيولهم " إنيا قتسنيا المسييح عيسيى بين
مريم سوا هللا ".
 /6عند اإلجابة عن استفهام متسو بأدا( نفي نقيوا بسيى فيي اإلثبيات و نعيم فيي النفيي
مالاا قول تعالى " وإذا أريذ بي مين بنيي آدم مين ظهيو هم ذ ييتهم وأ يدهم عسيى
أنفسهم ألست بربكم قالوا بسى " قاا عبد هللا بن عباو لو قالوا نعم لكفروا.

مهارة تناول الايرة ال اتية
الايرة ال اتية:
هي جنس من اججناو اجدبية المعروفة كالرواية والقصية والمسيرحية والمقامية
وهييي تعنييي الترجميية الذاتييية وهييي كتابييات نقييرأ فيهييا مييا يروي ي المؤلييف عيين حيات ي
بقسم ث وفي تراثنا العربي القديم نجد او لفظتي " ترجمية وسيير( " بمعنيي " تيا يخ
الحيا( " ولم تعين السيير( فيي تراثنيا اإلسيالمي إال السيير( النبويية التيي تر(يد حييا(
سسولنا محمد (سى هللا عسي وسسم.
او هي سيرد حييا( (ياحبها وتا يخي العقسيي والنفسيي عين طريي السيرد المبا ير
بأسسوب المقالة النزية.
العناصر الفنية للايرة ال اتية:
 /1الصد ليس مين قيمية لسسيير( الذاتيية إذ ليم يكين كاتبهيا (يادقا ً فيي سيرد وقيائ
حياتي ث وكسميا (يد فيي التعبيير عين حياتي ا تفعيت وقيائ حياتي ث وكسميا (يد فيي
التعبير عن حيات ا تفعت قيمة سيرت الذاتية وأ(بحت أكالر جاذبية و أ د فاعسية.
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 /2الصييراحة يقتييرو الصييد بالصييراحةه جو السييير( الذاتييية الجيييد( البييد ميين أو
تكشف عن خصية (احبها بموضوعية دوو تالعب باجلفاظ واجساليب.
 /3الجيييرأ( يقتيييرو الصيييد بالصيييراحة والجيييرأ(ث جو أوضيييال المجتمييي وعاداتييي
وتقاليد قد تدف الكتاب أحيانا ً إلى إرفاء (و ت الحقيقية ولكين ذلي يقسيل مين قيمية
سيرت الذاتية ويبعدها عن الفن د جات.
 /4النمو والتيرابط يحيرص كاتيب السيير( الذاتيية عسيى أو ير(يد حياتي وهيي تنميو
يئا ً فشيئا ً ويحتاح الحدث عن النمو إلى الترابطث جو كاتب السيير( ال ير(يد مراحيل
حيات ي منفصييسة بييل ير(ييدها متصييسة ومتتابعيية بحييي تقييود المرحسيية السييابقة إلييى
المرحسة الالحقة.
 /5الهدف يعتقد أو كاليراً من الكتاب أو الهدف الوحييد م كتابية سييرتهم الذاتيية هيو
تقديم حياتهم لسقراء ليستفيدوا منها والحقيقة هيي أو السيير( الذاتيية ال تقتصير عسيى
هذا الهدف بل تضم أهدافا ً أررى منها معرفة البيئية التيي نشيأ فيهيا الكاتيب وتأثيرهيا
اإليجابي والسسبي في .
 /6الصييرال يكييوو الصييرال دارسي يا ً إذ ياسعنييا عسييى درائييل وأسييرا نفس ي وأثيير
الحيا( الخا جيية فيي حياتي النفسيية والشيعو ية والفكريية وأثير كيل ذلي فيي تكويني
و خصيت ونمو العمري.
 /7ضمير المتكسم تستند السير( الذاتية إلى ضمير الميتكسمه جني تعبييراً مبا يراً عين
الكاتب ويبعد ضيمير الغائيب جني يتحيدث عين ذات الكاتيب حيديالا ً غيير مبا ير بييد أو
ذل ليس رطا ً نهائيا ً إال إذا كاو الكاتب قياد اً عسيى اسيتعماا ضيمير الغائيب بنجيا ث
وإذا كاو هناك تفضييل لضيمير الميتكسم ف ني ييدف الكاتيب إليى الصيراحة والصيد أو
يشجع عسيهما.
أسلوب الايرة ال اتية:
أساليب التعبير التي اعتمدها كاتب السير( الذاتية في بنائهم لسيرهم يمكين أو تكيوو
قد مرت من رالا اجساليب التالية
أ /اجسسوب التفسيري التخيسي ومالال أسسوب لافي السيد واحمد أمين وهيذا الخيياا
ال يعني و(ف اج يياء الخا جيية وإنميا يحياوا تفسييرها كياو يجسيد الابيعية إنسيانا ً
ويقصد بالخياا قد ( الكاتب او اجديب التأليفيية والتركبيية عسيى التيأليف بيين الصيو
والمشاهد والمواقف المختسفة.
ب /اجسييسوب التفسيييري التصييويري مالال ي مييذكرات الشييابي ورسيهييا عسييى هللا وهييو
اجسسوب الذي يجم بي ن اسسوب المقالة النزي واسسوب الرواية المعتمد عسى السيرد
اجدبي وعسى إعاد( تمالل الحوا واجحداث والمواقف والشخصيات.
ح /اجسسوب الروائي مالال " اجيام" لـ ط حسين و " سا ( " لسعقاد
وهو سرد لمجموعة من اجحداث و (د لشخصيات ولعالقات معينة.

24

Karary.edu.sdموقع جامعة كررى

الم طلح العلمي العربي
*تعريف الم طلح:
لفظ (مصاسح) مين جمسية مصياسحاتنا الحديالي التيي ال تيرد فيي المعياجم
العربي القديم غير أنها و دت حديالا ً في المعجم الوجيز بأنها إتفيا فيي العسيوم
والفنوو عسى لفظ معين جداء مدلوا راص.
وهذا المفهوم تضمن المعاجم العربي لفظ ( إ(اسح) إذا المصاسح لفيظ كسمي
أو كسمات تحمل مفهوما ً معينا ً مادييا ً أو معنويياً .أو هيو كسمي أو كسميات ذات داللي
عسمي أو حضا ي يتواض عسيها المشتغسوو بتس العسوم والفنوو والمباح .
*أ مية الم طلح:
 - 1يمالل المصاسح حوالي  %50من السغ العسمي .
 - 2يعتبر مفتاحا ً لسمعرف اإلنساني في تي فروعها.
 - 3يُعًّد وسيس لستفاهم والتوا(ل بين الناو في مختسف المجاالت العسمي
*مشكلة الم طلح العلمي في الوطن العربي:
تواج السغ العربي اليو م مشيكس عويصي ترجي إليي قصيو وإذدواح فيي
المصاسحات العسمي عسي الرغم من أنها مين أقيدم السغيات العالميي الحاليي عميراً
وأثرها ألفاظا ً وأدقها عبا .
أسباب القصو في المصاسحات العسمي العربي
يير السغييي العربيييي وأقصيياؤها عييين اإلسيييتخدام فييي التعسييييم واإلدا أثنييياء
 - 1هج ُ
اإلستعما اجو بي مما أفقدها النمو واجستمرا في المجالين.
 - 2عدم وجيود إكتشيافات عسميي (يين آنيذاك يسيتخدم مصياسحات عربيي ث جو
العسم والفن واإلبدال انتقل إلينا من أو با بسغات أهسها.
 - 3تدف سيل المفاهيم والمخترعات العسمي من الدوا الصناعي بمقدا رمسيين
مصااحا ً يوميا ً مما تصعب مجابهت ث ووض المصاسحات بالسرع االزم .
*أســباب اإلذدواج فــي الم ــطلرات العلميــه
العربيه:
 - 1ثراء العربي وذريرتها السغوي
 - 2إرتالف منهجيات وض المصياسح مين إ يتقا ث وتولييدث وأ تجيااث وتعرييب
وترجم وافتراض.
- 3تعييدد المؤسسييات المضيياسع بوض ي المصيياسح " المجييام السغوي ي " ولجيياو
الترجم والمعجمات ودو النشر والمعاهد.
 - 4ثراء العربي بالمترادفات.
 - 5تعدد مصاد المفاهيم العسمي والتقني من إنجسيزي وفرنسي وغيرها.
*ضوابط وضع الم طلح العلمي العربي:
حييرص المختصييوو فييي الييوطن العربييي عسييي سيين منهجييية عسمي ي فييي وض ي
المصيياسحات التييي تسييتند إلييي أسييس عسمي ي موضييوعي لستقسيييل ميين التباينييات
المسحوظ في اإل(اال حات بين البسيداو العربيي ال سييما التيي تسيتعمل الفرنسيي
واآلرري تستعمل اإلنجسيزي وتتمالل تس الضوابط في اآلتي
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- 1التعبير ويقوم عسى توحيد المصاسح الواحيد لسمفهيوم العسميي الواحيد فيي
الحقييييل الواحييييد ودعييييو الهئيييييات والمجتمعييييات والمنظمييييات والجامعييييات
إلستعمال وإ اعت .
- 2التنميط يعني (ياغة المصاسحات إناالقا ً من اجنمياط والمعيايير المتفي
عسيها مالل البحي فيي الرسيائل السغويي وكبيت التيراث عين مقابيل المصياسح
اججنبي ف و تعذ العالو عسي وض بالتوليد أو اإل تقا .
- 3التوحييد ويقصيد ب ي اعتمياد را ي موحيد لوضي المصيياسح تسيتند عسييى
مقومييات منهييا اإلقتصيياد فييي التعبييير .مراعييا( لسييهولة نا ي المصيياسح م ي
اجرذ بمبدأ اإلستعماا والرواح.
كيفية إيجاد الم طلح العلمي:
جييرى رييالف حيياد فيييي الييوطن العربييي بيييين المتحيير ين والمحييافظين مييين
السغويين حوا كيفية وض المصاسحات العسميي والتقنيي فنيادي المتحر وو
ب ستعا المصاسحات من السغيات ااججنبيي  .بيل مين السهجيات العاميي ث دوو
رط زاعمين أو اإلفتراض أمر طبيعي ومسمو بي ث فيال بيأو أو تفتيرض
العربي مين غيرهيا لسيد الينق فيي المصياسحات وأو البحي عين مقيابالت
في العربي يحتاح إلي جهد ووقت.
أما المحافظوو فنادوا بالتقيد ب رتييا مصيااحات عربيي فصييح فيي مقابيل
اججنبي ي لجدولييذل عسييى المييدى البعيييد را( ي أو العربي ي لغ ي ا ييتقا ثإذا
ترجم المصاسح بكسم عربي كاو في اإلمكاو ا تقا عيدد مين الكسميات مين
جييذو ها ممييا يكييوو أسيير لفظييي تيسيير بنيياء النظييام المصيياسحي وتسييهل
حفظ ثونت عن ذل الخالف نقاط التقاء اعُتبرت منهجيي لوضي المصياسح
تدا ستها وعالجتها كتيير مين الميؤ تمرات والنيدوات وتتماليل تسي النقياط فيي
التالي
- 1التراث تتمالل أولوية التراث كوسييس لتولييد المصياسحات الجدييد وذلي
بالرجول إلي التراث الفكري والعسميي والعربيي وتجيا ب العربيي الحضيا ي
لففيياد المصيياسحي را( ي وأو التييراث العربييي حافييل بالمؤلفييات فييي ييتي
المجيياالت العسمي ي التييي ظسييت اإلفيياد منهييا محييدد  .لييذل البييد أو تييرى تس ي
المصييياسحات التراثيييي النيييو عييين طريييي القيييياو أو اإلسيييتعا أو تحدييييد
المعنى.
- 2المجاز وذل بتوليد ألفاظ تسيتجيب لمتاسبيات الحييا المتجيدد مجيازاً أو
عرف العرب المجاز بأن ماتجاوز معنا اج(سي إلي غيير بقرنيي مبا ير
أوغير مبا ر تدا عسى ذل وقد أبدعوا في هذا المجياا فميالالً نقسيوا مفهيوم
" المجيييد" مييين اميييتالء باييين الدابييي بيييالعسف إليييي معنيييى حييييا( اإلنسييياو أو
الجماع بالمعاني النبيس واجفعاا الكريم .
- 3اإل تقا وهيو مين الظيواهر التيى تفيردت بهيا العربيي فجعستهيا مين أد
السغييات أ(ييسحها لستعبييير والمفيياهيم المختسف ي  .فالعربييي بهييا (يييغ لألفعيياا
كالييير بييأوزاو مختسف ي ميين اسييم وفعييل واسييم الفاعييل واسييم المفعييوا زاسييم
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المر ثأضف إلي ذل بأو العربيي بجانيب أنهيا " إ يتقاقي " إلصياغي أيضيا ً
فالزيادات بيالهمز أو التضيعيف كسهيا ا يتقاقاقات إلصياغي بدئيي أو وسياي
أو إلحاقي .
 - 4النحييت وهييو نييزل كسم ي ميين كسمتييين أو أكالرلتييدا عسييى معنييى ماانتزعييت
منهبغرضاإلرتصا  .وال يشترط فيي أريذ الكسمي اجوليى بتمامهيا باإلسيتقراء
وال اجرذ من كل الكسماتث وال موافق الحركيات والسيكنات زمالياا ذلي كسمية
" هروا" إليي " هيرب ووليي" وكسمية " بسيمس " إليي " بسيم هللا اليرحمن
الرحيم"و" وحوقل" إلي " وال حوا وال قو إال با ".
تدري  :أذكر ضوابط وضع الم طلح العلمي؟
ـار
المبادي األساسيه في منهجية وضع واختيـ
الم طلرات العلميه:
- 1ضييرو ( وجييود مناسييب أو مشييا ك ي أو مشييابه بييين مييدلوا المصيياسح
السغوي واإل(االحيث واليشترك أو يستوعب المصاسح كل معنا السغوي
- 2تجنب تعدد الدالالت لسمصاسح الواحد في الحقيل الواحيد مي تفضييل السفيظ
المخت عسى المشترك
- 3استخدام الوسايل السغوي في توليد المصياسحات الجدييد باجفضيسي وفي
الترتيب التالي
التراث فالتوليد بما في من مجاز وا تقا وتعريب ونحت.
- 4تجنب اجلفاظ العامي إال عند الضرو بشرط أو تكوو مشترك بيين عيد(
لهجات عربي م اإل ا إلي أنها عامي .
- 5تفضيل الصيغ السهس الواضح عسى النافر المحظو .

الشعر العربي قبل اإلسالم

المعلقات:
كانييت القبائييل العربييية قبييل اإلسييال م تعيييش وسييط (ييراعات عنيفيية تهييدد وجودهييا
وآمنهيياث ولييذا فقييد كيياو عسييى كييل قبيسيية او تبحيي عيين نفسييها وسييط ذليي الخضييم
المتصا ل وفي تس البيئة التي ال تكتب البقياء إال لألقيوى .و قيد كياو عسيى القبيسية أو
تعد ابناءها كي يدافعوا عن وجودها ولذا ف و مكانة القبيسة تقاو بمقدا ما فيهيا مين
فرساوث بل أو بعض القبائل اكتسبت مكانة مهمة بين القبائل جو فيها عيدد كبيير مين
الفرساو.
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وإذا كاو الفيا و هيو اليذي يركيب فرسي ويحميل سييف ليقاتيل اجعيداء في و هنياك
فا س يا ً آريير إو لييم يعادل ي فييي اجهمييية ف ن ي يفوق ي فيهييا وهييذا الفييا و ليييس سييالح
السيف بل قد ت عسى است عماا السغة وذل هو الشياعر واليذي تحتفيل وتعتيز وتفتخير
ب القبيسة العربية إذا نب من بين ابناءها اعراً او أكالر.

المعلقات:
هي مجموعة من اجود وأطيوا القصيائد التيي قالهيا الشيعراء العيرب قبيل اإلسيالم
وقد ارتسف في سبب إطال هذ التسمية عسيها فـ قييل إنهيا سيميت بيذل تشيبيها ً لهيا
بعقود الد التي كانت(تعس بيالنحو )ث وقييل أنهيا سيميت بيذل لنفاسيتها وأهميتهياث
وقيل جنها كتبت بماء الذهب وقد كاو المسوك في ذل الوقت يكتبيوو القصيائد الجييد(
ويييأمروو بتعسيقهييا فييي دواوييينهم أو رييزائنهم .وقيييل جنهييا عسقييت بأذهيياو النيياو
فحفظوها .غير أو ا هر أي هو القائل بانها كتبت بماء اليذهب وعسقيت عسيى أسيتا
الكعبة لمكانتها المتميز( والتي جعستهم يعسقونها في أهم وأقدو مكاو عندهم.
وقال ها مجموعة من أفضل عراء العرب ال في ذل العصير فحسيب بيل فيي جميي
عصيو الشييعر العربييي .ولييم يتف ي مؤ ريوا اجدب ونقيياد عسييى عييدد هييذ المعسقيياتث
فقيل سب وقيل ثماوث وقيل تس ث وقيل أنها عشر كذل لم يتفي عسيى مينهم أ(يحاب
المعسقييات بالضييبط غييير أو الالابييت ميينهم ولييم يكيين محييو رييالف هييي معسقيية امييرئ
القيييسث ومعسقيية طرفيية بيين العبييدث ومعسقيية عنتيير( بيين ييداد ث ومعسقيية زهييير أبييي
سسمىث أم التي دا الخالف حولها معسقة اجعشىث عمرو بين كساليومث معسقية عبييد بين
اجبرصث النابغة الذبيانيث لبيد بن بيعة العامريث الحا ث بن حسز( اليشكري.

نموذج معلقة ز ير ابن أبي سلمى:
هيي قصيييدت المشيهو ( التييي قالهيا فييي ميد الحييا ث بين عييوف وهيرم بيين سييناو
وتق عسى أ هر الروايات في أثنين وستين بيتا ً
أ ما مناسبة القصيد( التي دعت الشياعر إليى ميد اليرجسينث فهيي قيامهميا بي حالا
السالم بين قبيسة عبس وذبياو بعد حرب نشبت بينهما بسبب سبا ريل بين فرسيين
هما داحس والغبراء إذ لجأ ابناء ذبين إلى نصب كمين بداحس يجعل الغبراء تسيبقها
اجمر الذي ادى إلى جداا بينهما تاو إلى قتاا فحرب اسيتمرت أ بعيين عامياً .سيقط
فيها الكالير من القتسى والجرحى.
وكاو وقف هذ الحرب يتاسب اعتراف إحيدى القبستيين بنهيا السيبب فتقيوم بيدف
ديات القتسى وهذا امر مستحيل .فياقتر هيذاو اليرجالو حقنيا ً ليدماء النياو أو يقوميا
بيدف ديييات القتسييى ميين الجيانبين بشييرط إنهييا ووقييف الحيرب فواف ي الجمي ي وانتهييت
حرب داحس والغبراء بفضل الرجسين.

ز ير بن أبي سلمى:
هو زهير بن أبي سيسمى بين بيعية بين بيا مين مذينيةث وليد سينة 510م و قييل
520م وتوفى سنة  610وقيل 618م وهو من الشعراء الذين عا وا طويالً وهو مين
عائسة عرفت بالشعر وا تهرت ب فقيل أو والد كاو اعراً وأرتا اعرتين وكياو
ل ابناو اعيين و كاو لي حفييد ياعر غيير أو ياعريت أريذها مين رالي الشياعر
بشام بن العزييز الغافياني وقيد نشيأ عنيد أروالي فيي غافياو وكياو يديد اإلعجياب
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بخال وعن أرذ الشعر وأبيدل فيي واكتسيب مكانية مهمية بيين الشيعراء العيرب فعيد
النقيياد العييرب القييدامى واحييداً ميين أهييم الشييعراء وو(ييفو فييي الابقيية اجولييى بييينهم
ومنهم ابن سالم الجمحي في كتاب طبقات الشعراء ومن المعياني اليوا د( فيي يعر
ايمان با وبالبع في الييوم اجرير وبيالالواب والعقياب والتيي تماليل معياني اسيالمية
بحت ي وتميييز ييعر بالوضييو والحكميية والصييد والبعييد عيين المبالغيية وازدحاميي
بالمعاني إضافة إلى ما عرف عني باني (ياحب الحولييات فقيد كياو ال ييأتي فيي العيام
إال بقصيد( واحد(.

نص الق يدة:

سئمت تكاليف الحيــــــــــــا( ومن يعش *** ثمانين حو ًال ال أبا ً ل يســـــــــــــأم
وأعسم ما في اليوم والمس قبســــــ ــــــــــــة *** ولكنني عن عسم ما في غ ٍد عم
أييييت المناييييا ريييبط عشـــــــــــــيييـواء مييين تصيييب *** تمتييي ومييين تخايييي يعمييير
فيهــــــــرم
ومييين ليييم يصيييان فيييي أميييو كالـــــــــــــــــــــيييـير( *** يضيييرو بأنيـــيييـاب ويوطيييأ
بمنــــســـــم
وميين يجعييل المعييروف ميين دون ي عرضــــــــــــييـ *** يفــــييـر وميين ال يت ي الشييتم
يشتم
وميين ييي ذا فضييل فيبخييل بفضســـــــــــــــــــــييـ *** عسييى قوم يـ يسييتغن عنــــييـ
ويذمــــم
وميييين يييييوف ال يييييذمم وميييين يهييييد قسبــــــــــــــــــييييـ *** إلييييى ماييييـمئن الــييييـبر ال
يتجمجـــــــم
وميين هيياب أسييباب المنايييا ينسنــــــــــــــــــــــــييـ *** وأو ييير أسبــــييـاب السييماء
بسسـم
ومييين يجعيييل المعيييروف فيييي غيييير أهســـــــــــــــــيييـ *** يكـيييـن حميييد ذمــيييـا ً عسيييي
وينــــــدم
ومن يع أطراف الزجاح ف نــــــــــــــــــــ *** ياي العوالي كبت كل لهـدم
وميين لييم يييذد عيين حوضيي بسالحــــــــــــــــــــييـ *** يهييدم وميين ال يظسييم النيياو
يظســــم
ومن يغترب بحسب عدواً (ديقـــــــــــــــــ *** ومن لم يكوم نفس لم يكـــــــرم
ومهما تكن عند أمرئ من رسيقـــــــــــــة *** وإو رالها تخفى عسى الناو تعسـم
وكائن ترى من (امت ل مــــــــــعجب *** زيادت أو نقص في التكســــم
لسييياو الفتيييى نصيييف ونصيييف فـــــــــــــــــــيييـواد *** فسيييم يبقيييى إال (يييو ( السحيييم
والــــدم
وإو سقا الشيخ ال حسم بعـــــــــــــــــــــد *** وإو افتى بعد السفاهة يحســـــــم
سألنا فاعايتم وعدنا فعــــــــــــــــــــــدتم *** ومن اكالر التسأا يوما ً سيحرم
ترليل النص:
مد الشاعر الرجسين هم الحا ث بن عوف و هرم ابن سيناو لقيامهميا بي حالا السيسم
بين المتحا بين وتوزل الحدي فيي محيو ين هميا ذكير اليرجسين ومكانتهميا وحسين
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(نيعهما وذكر الحيرب وويالتهيا وعواقبهيا ونقيض العهيد والتحيذير مين العيود( إليى
القتاا وهي اجبيات من . 45 - 16
وفي راتمة القصيد( عرض ابياتا ً من الحكمة اسيتمدها الشياعر مين حياتي وتجا بي
واستغرقت اجبيات من 62- 46
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